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Audítori vítajú väčšiu ochranu oznamovateľov v EÚ.
Podľa nového stanoviska Európskeho dvora audítorov navrhovaný systém ochrany osôb nahlasujúcich
porušenia práva EÚ – známych ako oznamovatelia – by mohol zvýšiť ich zákonné práva vo všetkých členských
štátoch a dať občanom ústrednú úlohu pri zabezpečovaní uplatňovania pravidiel EÚ v rámci ich práce. Audítori
vrelo vítajú tento návrh, hoci poznamenávajú, že v niektorých prípadoch môže byť príliš zložitý na to, aby bol
úplne účinný.
V apríli 2018 v nadväznosti na niekoľko významných prípadov Európska komisia navrhla smernicu o ochrane
oznamovateľov, ktorú v súčasnosti posudzuje Európsky parlament a Rada.
Audítori zastávajú názor, že navrhovaný systém by pomohol zlepšiť riadenie politík a programov EÚ ako doplnok
k postupom v prípade nesplnenia povinnosti, ktoré iniciuje Komisia voči členským štátom. Dodávajú, že keď ide
o finančné záujmy EÚ, oznamovanie má potenciál vytvárať úspory pre rozpočet EÚ.
„Členské štáty majú v súčasnosti širokú škálu prístupov k oznamovaniu a v práve EÚ je k nemu neucelený
prístup“, uviedol Pietro Russo, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko. „Ucelená,
dobre navrhnutá a užívateľsky jednoduchá smernica by mohla byť účinným nástrojom a mohla by prispieť
k ochrane rozpočtu EÚ, správnemu finančnému riadeniu a povinnosti zodpovedať sa.”
Audítori však majú obavy pre zložitosť týkajúcu sa rozsahu smernice. Komisia vyzýva členské štáty, aby zvážili
rozšírenie smernice s cieľom zabezpečiť ucelený a jednotný rámec na vnútroštátnej úrovni. Audítori varujú,
že pokiaľ nedôjde k takémuto dobrovoľnému rozšíreniu, potenciálni oznamovatelia by museli rozumieť,
či porušenie, ktoré plánovali oznámiť, je zahrnuté alebo nie, aby mohli mať prospech z ochrany. A to by ich
mohlo odradiť.
Tento problém je čiastočne vyriešený návrhom pomôcť potenciálnym oznamovateľom prostredníctvom jasných
a ľahko dostupných informácií, poradenstva a pomoci, a ochranou pred odvetnými opatreniami, uvádzajú
audítori. Žiadajú však tiež viac odborného vzdelávania pre zamestnancov a zvyšovanie povedomia. Zdôrazňujú
dôležitosť podporovania pozitívneho prostredia dôvery, v ktorom je oznamovanie akceptované ako súčasť
korporátnej kultúry.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska prijatého Európskym dvorom audítorov.
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu
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Audítori na záver dodávajú, že určujúcim faktorom pre ochranu oznamovateľov by mal byť verejný záujem
odhalených informácií. Členské štáty by nemali môcť neposkytnúť ochranu na základe subjektívnych zámerov
oznamovateľa alebo špecifických motivácií.
Poznámka pre redaktorov
Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk
k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská využívajú
pri svojej práci legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada.
Stanovisko EDA č. 4/2018 týkajúce sa návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb
nahlasujúcich porušenia práva Únie je v súčasnosti dostupné v angličtine na webovej stránke EDA eca.europa.eu.
Ďalšie jazyky budú k dispozícii onedlho.
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